FINANÇAS – Ter ou não ter, eis o cifrão!
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Capítulo 5
FINANÇAS: PRINCÍPIOS PARA UMA
VIDA EQUILIBRADA PELA PALAVRA
INTRODUÇÃO



Uma vida financeira equilibrada busca a satisfação no necessário de
Deus!

 Pv 30.8-9 - “O rico e o pobre caem na mesma tentação; de pensar que tudo
vem pela auto-provisão”
 Teste de aptidão1
 Por que é tão difícil para o pobre e o rico dependerem de Deus? Compare Dt
6.10-12 e Fp 4.19
 De que maneira o famoso “jeitinho brasileiro” pode ferir princípios bíblicos na
tentativa de conseguir coisas para nós mesmos fora do plano perfeito de
Deus?
 Leia Mt 6.11,25-34. Qual é o conselho de Jesus quanto às necessidades diárias
do cristão?
 Implicações



 Pv 22.2 – Deus distribui suas riquezas soberanamente, logo, nossa
satisfação deve estar em Deus e não em possuir bens.
 Nossa maior necessidade é de fé em Deus e não de ver supridas nossas
necessidades.
 Não temos vivido satisfeitos porque temos buscado felicidade nos tesouros
terrenos, quando deveríamos procurar nos agradar em Deus e com Deus.
CONSELHOS SOBRE FINANÇAS
Conselho

1

Texto

1.

Deus é dono de tudo

1 Cron 29.10-13

2.

Deus cria o rico e o pobre

Pv 22.1

3.

O maior tesouro é eterno

Mt 6.19-24

4.

O dízimo pertence ao Senhor

Ml 3.10; Pv 3.9-10

5.

A generosidade é recompensada

Pv 11.24

6.

Deus aprova o trabalho

Gn 2; Pv 6.6-14;
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7.

O ganho honesto traz paz

Pv 15.16; 28.6

8.

Deus é a maior satisfação

Fp 4.12

9.

Busque sempre o necessário

Pv 30.7-9

10. Seja sensato nas decisões

Pv 24.21

11. Tenha um investimento

Pv 13.11

12. Cuidado com empréstimos

Pv 22.7

13. Não seja fiador de ninguém

Pv 11.15; 27.13

14. Não deseje ficar rico

Pv 23.4-5; Ec 5.10

15. Cuidado com a ganância

Pv 28.19-20; Hb 13.5



LIBERTE SUAS FINANÇAS

 Se você pudesse escolher seu salário, quanto gostaria de ganhar? Por quê?
 Você se sente prisioneiro da economia?
 Sua vida financeira exerce um papel de carrasco em sua vida? Fazendo você se sentir
sempre com a corda no pescoço?

Slm 119:127 Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais
do que o ouro refinado.
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